
 

 

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  

OZNANILA 

http://www.cecilija.net/ 

30. avgust 2020 – 31 – 

22. nedelja med letom 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,21-27)  

Tisti čas je Jezus začel svojim učencem 

razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in 

veliko pretrpeti od starešin, vélikih 

duhovnikov in pismoukov, da bo moral 

biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa 

ga je vzel k sebi in mu začel braniti: »Bog 

ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme 

zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: 

»Poberi se! Proč od mene, satan! V 

spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.« 

Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se 

odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje 

življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. 

Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali 

kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v 

veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po 

njegovem delu.« 

Spoštovani starši, 

za nami so poletni dnevi, ko smo bili vsi skupaj povabljeni, da se malce 

odpočijemo, da zadihamo drugačen zrak in se nekoliko bolj posvetimo drug 

drugemu: žena možu, mož ženi, pa starši otrokom in otroci staršem. Ne 

moremo zanikati, da je bilo letošnje poletje drugačno od vseh dosedanjih in 

zaznamovano z večjo potrebo po prilagajanju tudi v počitniških dneh. Sedaj 

pa je čas, da pogledamo v novo katehetsko leto, četudi v spremenjenih 

okoliščinah, ki zahtevajo nov in drugačen način.  

Vpis k verouku bo od torka do četrtka, od 1. do 3. septembra 2020 od 15.30 

do 17.30 (lahko še tudi po večerni maši, po 19. uri). 

Vpisnico lahko najdete tudi na: http://sku.rkc.si/2020/08/22/vpis-h-katehezi/.  

Ob vpisu bodo na razpolago učbeniki, delovni in liturgični zvezki.  

Katehetsko leto bomo pričeli z rednimi katehetskimi srečanji (prilagojenimi 

glede na ukrepe za varovanje zdravja) v drugem tednu septembra. V primeru 

poslabšanja epidemiološke situacije bomo prešli na katehezo na daljavo – 

katehet bo vzpostavil e-kontakt z vami in posredoval osnovne informacije o 

poteku. Prosimo, da se na poslana navodila tudi redno odzivate. 

Pri katehetskih srečanjih bomo skušali kar najbolj upoštevati priporočila za 

izvajanje kateheze, ki jih je izdala Slovenska škofovska konferenca. Na 

srečanja lahko pridejo le zdravi otroci brez simptomov bolezni. Upoštevati je 

treba higienske predpise (nošenje obrazne maske, razkuževanje, higiena 

rok, kašlja ...) in priporočeno medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar velja 

tudi za prihod h katehezi in odhod z nje. Otroci naj imajo s seboj svoje 

katehetske potrebščine (delovni zvezek, učbenik) in pisala, saj izposojanje 

zaradi nevarnosti prenosa virusa ni mogoče.  

Vsem želimo poguma ob prvih korakih v novo katehetsko in šolsko leto. Naj 

vse naše poti spremlja Božji blagoslov in Marijina priprošnja.  

Vaši kateheti 

Zakrament prvega svetega obhajila in spovedi  

Na prvo sveto obhajilo se bodo pripravljali veroučenci 3. 

razreda. Ta slovesnost bo v nedeljo, 30. maja 2021, ob 

9.30 (če bodo še vedno omejitve in bo potrebna distanca 

pa ob 11.00). Prva sveta spoved pa bo v adventu. 

Zakrament svete birme  

Na zakrament svete birme se bodo pripravljali 

veroučenci 8. in 9. razreda. Datum birme bodo določili na škofiji.  

Birmanci poleg učbenika potrebujejo tudi Sveto pismo, ki ga bomo uporabljali 

pri verouku, doma in, upamo, tudi kasneje v življenju. Birmanska priprava 

vključuje tudi sodelovanje pri raznih dejavnostih v župniji v teku pastoralnega 

leta in redno udeležbo svetih maš. Sveti Duh se nikomur ne vsiljuje. Pride k 

tistemu, ki ga v veri in zaupanju za to prosi. S svojimi darovi napolni le tistega, 

ki se na to resno pripravlja. Marsikaj je treba vedeti o Bogu in človeku, o 

krščanskem življenju in sodelovanju z milostjo. Še zdaleč pa ni zadosti vse to 

znati na pamet. Veliko večjega pomena je osebno prepričanje in svobodno 

odločanje ter notranja povezanost s Kristusom in Cerkvijo. Več o celotni 

pripravi se bomo pogovorili z birmanci pri verouku in s starši na srečanju ob 

začetku verouka. 

http://sku.rkc.si/2020/08/22/vpis-h-katehezi/


 

 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Raz Urnik verouka Učbenik Cena 

1 Torek ob 1710 - Mojca V. Praznujemo in se veselimo – d. z. 10,50 € 

2 Ponedeljek ob 1700 – s. Cirila Praznujemo z Jezusom - d. z. 10,50 € 

3 Četrtek ob 1700 – s. Ania   Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 10,50 € 

4 
Ponedeljek ob 1700 

– s. Ania 

Pot v srečno življenje 

Pot v srečno življenje - d. z. 

8,50 € 

6,00 € 

5 
Torek ob 1700                  

 - s. Ana 

Znamenja na poti k Bogu 

Znamenja na poti k Bogu- d. z. 

8,50 € 

6,00 € 

6 
Ponedeljek ob 1700 

- katehistinja Majda K.  

Skupaj v novi svet 

Skupaj v novi svet – d. z. 

8,50 € 

6,00 € 

7 Sreda po pouku  – br. Marjan Radi živimo (za dva letnika) 17,00 € 

8 Torek po pouku  - br. Marjan Za tvojo duhovno rast 12,00 € 

9 Četrtek po pouku - br. Marjan Za tvojo duhovno rast 12,00 € 

Liturgični zvezek: veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3 €. 

Verouk - Novo veroučno leto bomo začeli v nedeljo, 6. septembra s sveto mašo, 

pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za novo veroučno 

in šolsko leto.  

Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v 

mesecu. V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), 

v petek k spovedi, češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.  

Na prvi petek obiskujem bolne in ostarele, ki sami ne morejo v cerkev. Če 

želite, da bi še koga obiskal, me prosim obvestite. 

Čiščenje župnijske cerkve in župnijskih prostorov - Bog povrni vsem, ki ste 

v avgustu čistili in krasili naše cerkve. V mesecu septembru župnijsko cerkev 

čistijo Breg, Maistrova ulica, Lisce in Polule.  

Škofijsko srečanje bolnih, invalidov in starejših bo v nedeljo, 6. septembra v 

baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici, zbiranje, spoved ob 14. uri in ob 15. 

uri sveta maša in bolniško maziljenje. 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 7. septembra ob 

19. uri. Zaradi situacije, ki smo jo imeli v preteklem pastoralnem letu, so škofje 

vsem članom ŽPS podaljšali mandat še za eno leto. 

Br. Rafael - Ker smo videli, da bratje kljub obilni pomoči sester FMM in vas 

župljanov ne moremo več nuditi ustrezne oskrbe našemu br. Rafaelu, je 

dozorela odločitev, da zanj poiščemo ustreznejšo namestitev. Tako se od 17. 

avgusta nahaja v Duhovniškem domu "Mane nobiscum" v Ljubljani.  

Zaradi epidemije so obiski zelo omejeni (1 oseba na teden ga lahko obišče), zato 

je obisk do nadaljnega možen le z vnaprejšnjim dogovorom z gvardijanom br. 

Matejem.  

Zahvaljujemo se za vse, kar ste za br. Rafaela v preteklih letih dobrega naredili, 

prosimo odpuščanja za vse, kar z njegove ali naše strani s tem v zvezi ni bilo 

prav, in br. Rafaela priporočamo v molitev. 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 30. avgust 

22. nedelja med letom 

Feliks (Srečko), mučenec 

    800  † Terezija Belaj   

   930 †† Ivan Sotelšek in starši Ratej 

1800   za žive in †† župljane in dobrotnike 

1100  Tremerje:  †† iz družine Brečko 

PONEDELJEK, 31. avgust 

Nikodem, Jezusov učenec 
   800  po namenu 

1800   †† Frančiška Majcen in sorodniki 

TOREK, 1. september 

Egidij (Tilen), opat 
   800  † Niko Carević (gr. 1) 

1800  † Franc Ocvirk (8. dan) 

SREDA, 2. september 

Marjeta, devica, mučenka 
   800  † Niko Carević (gr. 2) 

1800   †† Franc Respet in Terezija Krajnc 

ČETRTEK, 3. september 

Gregor Veliki, papež, c. uč. 
   800  † Niko Carević (gr. 3) 

1800   za duhovne poklice 

PETEK, 4. september 

Rozalija Sicilska, d. – prvi petek 
   800   † Jože Knez (iz Laškega) 

1800   † Niko Carević (gr. 4) 

SOBOTA, 5. september 

Mati Terezija, r. – prva sobota 
  800  po namenu 

1800  † Niko Carević (gr. 5) 

NEDELJA, 6. september 

23. nedelja med letom 

- angelska nedelja 

Zaharija, prerok 

    800  † Marjan Jazbec   

          za žive in †† župljane in dobrotnike 

   930 †† Štefanija in Anton Založnik,  

                Štefanija Vaupotič, Tonči Založnik  

                in Ivan Vouk 

1800  † Niko Carević (gr. 6) 

1100  Tremerje:  † Marta Vrečar (obl.) 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 


